
διεκδικώντας το παρόν
χαράζοντας το μέλλον

με τη νέα υποψήφια Δήμαρχό μας!

Την  Άννα Παραγυιού

Δεν έχουμε επιλογές! Πρέπει να νικήσουμε!
Πρέπει να κατακτήσουμε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ!

ΕΜΕΊΣ ΘΈΛΟΥΜΈ
& διεκδικούμε

...ζωντανό εργαστήρι ιστορίας και μνήμης

...κάθε μέρα, με έμφαση στην καθημερινότητα

...πόλη έξυπνη και σύγχρονη

...πόλη φιλική στα ΑμεΑ, στις εγκύους, στην 

τρίτη ηλικία, στις οικογένειες

...πόλη οικολογική και φιλοζωική

... πόλη καθαρή 

...πόλη της κοινωνικής & αλληλέγγυας 
οικονομίας για νέους και ανέργους
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“Καισαριανιώτισσα και Καισαριανιώτη,

Σας παρουσιάζουμε περιληπτικά τους βασικούς άξονες και 
σκέψεις του προγράμματος μας, το οποίο θα δημοσιευθεί 
ολοκληρωμένο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. 
Ξεκινήσαμε τον διάλογο και συνεχίζουμε με επίκεντρο τα 
σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν όλες και όλους που 
ζούμε σε αυτή την πόλη. 

Σε αντίθεση με τη λογική της μιζέριας και της απαισιοδοξίας 
που καλλιεργούν αρκετές πολιτικές δυνάμεις, εμείς 
προτάσσουμε την αισιοδοξία της πράξης. Και γι’ αυτό η πόλη 
θα βγει ξανά στο προσκήνιο, με μπροστάρη τη Συνεργασία 
Πολιτών Καισαριανής. Την παράταξη που ξέρει να διοικεί, να 
αγωνίζεται, να διεκδικεί. Που συνομιλεί και συνδιαμορφώνει 
με τους πολίτες της Καισαριανής το πρόγραμμά της. 

Στόχος μας δεν είναι απλά να διοικήσουμε την πόλη. Στόχος 
μας είναι να αλλάξουμε την πόλη. Και θα τα καταφέρουμε 
γιατί διαθέτουμε δύο δυνατά χαρακτηριστικά. Το πάθος και 
την όρεξη. Πάθος για να αλλάξουμε την πόλη, για να ζήσουμε 
καλύτερα και όρεξη για να δουλέψουμε ώστε να κάνουμε το 
σχέδιο και το όραμά μας για την πόλη πραγματικότητα.

Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους εσάς  που έχετε την ίδια 
όρεξη, το ίδιο πάθος για να αλλάξουμε την Καισαριανή, 
να γίνετε συνοδοιπόροι μας σε αυτό το όμορφο ταξίδι που 
τελικό προορισμό θα έχει όλα όσα ονειρευόμαστε για την 
Καισαριανή.”
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
• Προσπελάσιμα πεζοδρόμια για ΑμεΑ, 

Τρίτη Ηλικία, οικογένειες 

• Επανασχεδιασμός υποδομών για τη 
διευκόλυνση της ελεύθερης κίνησης των 
πολιτών 

• Επικαιροποίηση της συγκοινωνιακής 
μελέτης και Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
με την Πανεπιστημιούπολη με σκοπό την 
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης  

• Δωρεάν διαδημοτική συγκοινωνία με-
ταξύ των Δήμων Ζωγράφου – Καισαριανής 
– Βύρωνα που τονώνει τις τοπικές αγορές 
και συμβάλλει στην περιφερειοποίηση 

• Επανασχεδιασμός της χωροθέτησης των 
κάδων απορριμμάτων  

• Χρήση νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση 
των υπηρεσιών του Δήμου με στόχο την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και 
των επαγγελματιών (Ψηφιακός  Δήμος) 

• Επανασχεδιασμός δρομολογίου του 224  

• Σχετικά με τα ατυχήματα που συμβαίνουν 
στην Καραμολέγκου, προτείνουμε εκπό-
νηση μελέτης για άμεση επίλυση του 
προβλήματος

• Δημιουργία εφαρμογής διαδραστικής 
επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του 
Δήμου για προβλήματα που εντοπίζουν οι 
δημότες (βουλωμένα φρεάτια, σπασμένοι 
κάδοι, κ.λπ.) 

• Λήψη μέτρων ασφαλούς κυκλοφορίας, 
διαβάσεις πεζών, περιοχές ήπιας 
κυκλοφορίας γύρω από σχολικές και 
αθλητικές εγκαταστάσεις 

• Εκπόνηση μελέτης νέων/συμπληρωματι-
κών αντιπλημμυρικών έργων

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΝΕΟΛΑΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ  

• «Ανοιχτά σχολεία – ανοιχτά προαύλια»: 
ανάδειξη των σχολείων σε «κυψέλες» μόρφω-
σης, πολιτισμικών και αθλητικών δραστηριο-
τήτων 

• Δημιουργία μαθητικού συμβουλίου, για 
άμεση επαφή μαθητών/-τριών και δημοτικής 
αρχής 

• Επαναλειτουργία του Πάρκου Κυκλοφορια-
κής  Αγωγής 

• Πρωτοβουλία ίδρυσης «Σχολείου Δεύτερης 
Ευκαιρίας» 

• Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού και στήρι-
ξη των αθλητικών σωματείων 

• Επανασχεδιασμός του  τρόπου λειτουργίας 
και χρήσης των αθλητικών υποδομών του 
Δήμου 

• Δημιουργία χώρου στίβου στο χωμάτινο γή-
πεδο εντός του πάρκου Σκοπευτηρίου για τους 
δημότες. Εγκατάσταση μονόζυγων και άλλων 
οργάνων για υπαίθρια άσκηση. 

• Δημιουργία «Αθλητικού Κέντρου Δήμου 
Καισαριανής» στο Μ. Κρητικόπουλος και  
διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής 
κολυμβητηρίου στον χώρο  

• Μετονομασία του κλειστού γηπέδου της Νήαρ 
Ηστ σε «Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Νήαρ Ηστ 
– Κώστας Πολίτης» 

• Δημιουργία Μουσείου Αθλητικής Ιστορίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Στήριξη και αναβάθμιση του Κέντρου του 
Παιδιού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας 
του Παιδιού  

• Ανασυγκρότηση του Κέντρου Συμβουλευτι-
κής για ΑμεΑ 

• Σύσταση Μητρώου Ευπαθών Κοινωνικών 
Ομάδων και ανέργων 

• Αξιοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών απα-
σχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης 
προς όφελος των δημοτών 

• Συγκρότηση Συμβουλευτικού Κέντρου κατά 
της έμφυλης βίας και των έμφυλων διακρίσεων 

• Προάσπιση και βελτίωση των υφιστάμενων 
κοινωνικών δομών του Δήμου (ΚΑΠΗ, 
Βοήθεια στο Σπίτι, Παιδικοί Σταθμοί, κλπ)

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

• Δημιουργία ομάδας πολιτισμού Δήμου 
Καισαριανής «Μπάμπης Δρίζος»

• Ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του 
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.

• Δημιουργία Μουσείου Μικρασιατικού πολι-
τισμού και προσφυγικής ιστορίας

• Διοργάνωση 2ου Διεθνούς Μικρασιατικού 
συνεδρίου

• Μετατροπή του Χαράματος σε Πολυχώρο 
πολιτισμού και Κέντρο Μελέτης Λαϊκής 
Μουσικής

• Αναβάθμιση του μουσείου Εθνικής ΕΑΜικής 
Αντίστασης  σε κέντρο έρευνας

• Καθιέρωση εορτασμού για την ίδρυση της 
πόλης

• Εμπλουτισμός της δημοτικής βιβλιοθήκης

• Συμμετοχικός προϋπολογισμός-Ισότιμη 
μεταχείριση πολιτιστικών ομάδων στην αξιο-
ποίηση των χώρων του Δήμου

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ –  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

• Ο Δήμος αποκτά φιλοζωική πολιτική για τα 
αδέσποτα ζώα και την προστασία τους 

• Μελέτες για τη βελτίωση και την ανάπλαση 
των δημόσιων χώρων 

• Κατασκευή παιδικής χαράς για ΑμεΑ 

• Ενίσχυση εναλλακτικού τουρισμού για 
δράσεις Οικοτουρισμού στον Υμηττό με 
παράλληλη αναβάθμιση της Καλοπούλας 

• Αναβάθμιση του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Ευαισθησίας με προγράμματα περιβαλλοντι-
κής εκπαίδευσης  

• Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος 
διαχείρισης, μείωσης απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης στην πηγή  

• Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης των πολιτών για την ανα-
κύκλωση απορριμμάτων και την οικιακή 
ανακύκλωση 

• Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών 
και λοιπών δημοτικών κτιρίων, καθώς και 
αναβάθμιση του δημόσιου φωτισμού

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Δράσεις ενημέρωσης των συμπολιτών 

μας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία (ΚΑλο) και τα ωφελήματά της, 
προκειμένου να υπάρξει τοπική ανάπτυξη 
στηριγμένη στην “συλλογική ωφέλεια”  

• Καμπάνια υποστήριξης και τόνωσης της 
τοπικής αγοράς 

• Μελέτη για τον δίκαιο επανακαθορισμό 
των ζωνών των δημοτικών τελών-Επα-
νακαθορισμός των τελών κατάληψης 


